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Z „Życia” uczelni 
 

Prof. dr hab. Marek Woźniewski Doktorem Honoris Causa Uni-

wersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 
13 marca, podczas 

Naukowego Święta 

Uniwersytetu Medycz-

nego we Wrocławiu 

nadano godność dok-

tora honoris causa 

prof. dr hab. Mar-

kowi Woźniewskiemu. 

Laudację wygłosiła prof. dr hab. Joanna 

Rymaszewska – Dziekan Wydziału Lekar-

skiego Kształcenia Podyplomowego: 

 

- Prof. Marek Woźniewski jest Wrocławia-

ninem, absolwentem Akademii Wychowania 

Fizycznego we Wrocławiu, po ukończeniu któ-

rej kariera Pana Profesora przebiegała płyn-

nie:  

- 1984 r stopień naukowy doktora,  

- 1991 r. doktora habilitowanego nauk 

o  kulturze fizycznej.   

- 2002 r. otrzymał tytuł profesora. 

Był prodziekanem i dziekanem Wydziału 

Wychowania Fizycznego, prorektorem ds. roz-

woju uczelni oraz prorektorem ds. nauki 

i  współpracy z zagranicą AWF we Wrocławiu. 

Potem ponownię dziekanem - Wydziału Fizjo-

terapii.  

Głównie z Jego inicjatywy pracownicy na-

szej uczelni, reprezentujący różne specjalności 

medyczne, brali i biorą udział w życiu nauko-

wym i dydaktycznym Wydziału Fizjoterapii 

oraz kierunku terapia zajęciowa. 

Ten sentyment, prawdopodobnie pojawił 

się już od dziecka, gdy ojciec Pana Prof. Woź-

niewskiego kierował Zakładem Onkologii Aka-

demii Medycznej. Nie dalej jak w grudniu 2017 

roku upamiętniono w DCO postać doc. Aleksa 

Woźniewskiego tablicą o treści” Pamięci zało-

życiela chirurgii onkologicznej na Dolnym Ślą-

sku” 

Co więcej, w latach 1978-1993 sam prof. 

Woźniewski pracował w naszej Katedrze i Kli-

nice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Akade-

mii Medycznej we Wrocławiu, w której prowa-

dził fizjoterapię oraz ćwiczenia ze studentami. 

W latach późniejszych blisko współpracował 

współpracuje naukowo oraz dydaktycznie 

z  pracownikami naszej Alma Mater 

Pan Profesor Woźniewski był ̇ promotorem 

kilkudziesięciu przewodów doktorskich oraz 

kierownikiem projektów badawczych promo-

torskich i grantów badawczych KBN oraz Na-

rodowego Centrum Nauki, a także laureatem 

4  nagród ministerialnych. 

Jest przewodniczącym Komitetu Rehabili-

tacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej 

PAN. Był do niedawna członkiem Sekcji Nauk 

Medycznych Centralnej Komisji ds. Stopni 

i  Tytułów.  
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Główne kierunki jego działalności nauko-

wej koncentrują̨ się̨ wokół badań skuteczności 

zapobiegania zaburzeniom czynnościowym 

i  przywracania sprawności psychofizycznej 

osób z przewlekłymi chorobami narządów we-

wnętrznych, po zabiegach operacyjnych oraz 

leczonych z powodu nowotworów złośliwych.  

Tytuły realizowanych grantów naukowych 

we współpracy z pracownikami Uniwersytetu 

Medycznego, tytuły publikacji naukowych 

świadczą jednoznacznie o ścisłej współpracy 

z  nasza uczelnią, a jej owocem są także pod-

ręczniki medyczne współtworzone pod redak-

cją znanych nam prof. Jerzego Kołodzieja, 

prof. Tadeusza Marciniaka czy prof. Jana Kor-

nafela.  

Jest współorganizatorem Onkoigrzysk 

w  których uczestniczą dzieci leczone w Klinice 

Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 

Dziecięcej 

Skromność, kultura i humanitaryzm idące 

w parze z wiedzą czynią profesora jedną z naj-

bardziej rozpoznawalnych i cenionych postaci 

Wrocławia. 

Od wielu lat wspiera projekty interdyscypli-

narne, w tym obejmujące dobrostan i jakość 

życia osób chorych, zmagających się z choro-

bami neurodegeneracyjnymi. Współpracow-

nicy pana Profesora uczestniczyli w dużym eu-

ropejskim projekcie MEETINGDEM, którego 

rezultatem są m.in. 2 Centra Spotkań dla Osób 

z Otępieniem i ich opiekunów. Zapraszamy do 

Centrum Spotkań na Ciepłej. Takie ośrodki, 

tworzone przy udziale Wydziału Zdrowia 

i  Opieki Społecznej Urzędu Miasta są dowo-

dem na to iż chorobę przewlekłą, postępującą 

można pokonać byciem z drugim człowiekiem. 

Otwartość, skromność, bezmiar życzliwości 

oraz społeczne zaangażowanie (tak deficy-

towe dziś przymioty) wskazuje, że mamy do 

czynienia z postacią wielkiego formatu i uczy-

nienie Go doktorem honoris causa naszej 

Uczelni jest i dla niej honorem. 

Profesor Marek Woźniewski swój okolicz-

nościowy wykład poświęcił ruchowi, bowiem 

mottem pracy naukowej Profesora jest aktyw-

ność fizyczna jako czynnik zapobiegający i le-

czący szereg chorób cywilizacyjnych. Od wielu 

lat Pan Profesor pracuje na rzecz pacjentów 

z  przewlekłymi chorobami narządów we-

wnętrznych, ale także z pacjentami po zabie-

gach operacyjnych oraz z osobami leczonymi 

z  powodu chorób nowotworowych. Zajmuje 

się tez oczywiście rehabilitacją osób z niepeł-

nosprawnościami. 

 

Fot. A. Nowak
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Obóz dla studentów w Zieleńcu 

 

W dniach 25.02 - 3.03.2018 w Zieleńcu od-

był się I turnus obozu zimowego w ramach 

przedmiotu "Zimowe formy wychowania fi-

zycznego". Studenci Wydziału Wychowanie Fi-

zyczne (kierunku Wychowanie Fizyczne) pod-

czas bardzo bogatego merytorycznie tygodnia 

pracy na śniegu poznawali tajniki jazdy na nar-

tach, snowboardzie i nartach biegowych. Or-

ganizowali również grupowe zajęcia z gier i za-

baw na śniegu, zaliczyli bieg patrolowy, ... 

a  zima nie rozpieszczała temperaturą (minus 

18 w ciągu dnia). Oprócz zajęć z różnych form 

wychowania fizycznego w górach i na śniegu, 

tradycyjnie studenci przeszli przeszkolenie 

z udzielania pierwszej pomocy na stoku popro-

wadzone przez ratowników GOPR-u. Zwień-

czeniem tygodniowego szkolenia techniki 

jazdy były zawody w slalomie gigancie (orga-

nizowane przez studentów), które dla większo-

ści wzbudziły emocje niczym start w Zimowych 

Igrzyskach Olimpijskich :-) 

Aktualnie trwa II turnus - trzymamy się 

dzielnie. 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 

dr Piotr Kunysz 

 

Fot. A. Nowak 
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Relacja z XXXII Memoriału im. Bronisława Haczkiewicza 

 

W niedzielę, 4 marca rozegrano XXXII Me-

moriał im. Bronisława Haczkiewicza. Orga-

nizatorem zawodów była Katedra Rekreacji 

AWF Wrocław. Memoriał odbył się pod patro-

natem Rektora Akademii Wychowania Fizycz-

nego we Wrocławiu dr hab. Andrzeja Rokity, 

prof. AWF i dzięki wsparciu prorektora ds. stu-

denckich i  sportu akademickiego dr Agnieszki 

Pisuli-Lewandowskiej. 

Zawody odbyły na stoku nr 6, firmy Winter-

pol. Otwarcia i zakończenia zawodów w imie-

niu władz uczelni dokonał dr Piotr Kunysz, 

sędzia główny oraz kierownik Zespołu Zimo-

wych Form Rekreacji. 

Na starcie pierwszej części zawodów (sla-

lomu giganta) stanęło 89 zawodników i za-

wodniczek. Każdy z zawodników miał 2 prze-

jazdy a w końcowej klasyfikacji uwzględniano 

lepszy czas każdego startującego. 

64 zawodników spośród 89 startujących 

wzięło udział w drugiej części dwuboju – jeź-

dzie technicznej (jazda techniczna oceniana 

przez ekspertów). W wyśmienitych warunkach 

(super przygotowany stok i piękna pogoda) po 

rywalizacji sportowej zawodnicy demonstro-

wali a sędziowie oceniali ewolucje: łuki płużne, 

skręt równoległy NW, skręt równoległy długi 

oraz śmig. 

 

Klasyfikacja generalna: 

 

DZIECI - wyniki 

1. Faust Sonia 

2. Janas Adam 

 

MŁODZIEŻ - wyniki 

1. Chachulski Kacper 

2. Faust Maksym 

3. Chachulski Antek 

 

KOBIETY - wyniki 

1. Krecigłowa Agnieszka 

2. Antoniak Zuzanna 

3. Janas Dorota 

 

MĘŻCZYŹNI - wyniki 

1. Kowalczyk Robert 

2. Grzymała Jakub 

3. Suchar Grzegorz 

 

Tradycją memoriału jest wyłonienie najlepiej 

jeżdżącego technicznie zawodnika, który 

otrzymuje puchar ufundowany przez JM Rek-

tora AWF Wrocław. W tym roku na najwyż-

szym podium stanęli jednocześnie Jakub Grzy-

mała i Jakub Kowalski, których suma ocen 

z  jazdy technicznej wyniosła 36,5 pkt (na 40 

możliwych). 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapra-

szamy za rok na XXXIII już Memoriał im. Bro-

nisława Haczkiewicza, który odbędzie się już 

tradycyjnie w pierwszą niedzielę marca 2019 

roku.

 

 

 

Fot. A. Nowak 

 

 

mailto:zycie@awf.wroc.pl


 

Życie Akademickie – Newsletter 3/2018 

Pismo społeczności Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

S t r o n a  | 7 
Redakcja Życia Akademickiego: 
Redaktor naczelna - Ligia Poniatowska, Redaktor techniczny – Anna Cierniak, Fot. Henryk Nawara, Andrzej Nowak 

Adres redakcji: Wrocław, ul. Banacha 11, e-mail: zycie@awf.wroc.pl, tel. 602695221, 609109764. 

Rafał Omelko Mistrzem Świata - Lekkoatletyczne Halowe Mistrzostwa Świata  

w Birmingham 2018 

 

 

4 marca br. zapisze się w historii polskiej 

lekkoatletyki halowej złotymi literami. W tym 

dniu reprezentacji Polski wywalczyli Mistrzo-

stwo Świata i najcenniejszy, złoty medal w mę-

skiej sztafecie 4x400 ustawiając jednocześnie 

nowy halowy rekord świata z czasem 3,01.77. 

Zespół w składzie: Karol Zalewski, Rafał 

Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krze-

wina był nie do pokonania. To zwycięstwo 

cieszy nas tym bardziej, że Rafał Omelko i  Łu-

kasz Krawczuk reprezentują naszą Uczelnię. 

"Lisowczycy", jak ich nazywamy, swój 

ogromny sukces zawdzięczają ciężkim trenin-

gom, ogromnym umiejętnościom, ale przede 

wszystkim wspaniałemu trenerowi Józefowi Li-

sowskiemu. 

Tego samego dnia żeńska sztafeta 4x400 

m w składzie: Justyna Święty-Erseti, Pa-

trycja Wyciszkiewicz, Aleksandra Ga-

worska i Małgorzata Hołub-Kowalik zdo-

była Wicemistrzostwo Świata i srebrny medal. 

Wejście do finału zapewnił zespół w składzie: 

Małgorzata Hołub-Kowalik, Joanna Lin-

kiewicz, Natalia Kaczmarek i Aleksandra 

Gaworska. Cieszymy się z sukcesu Pań i re-

prezentantek naszej Uczelni - Natalii Kaczma-

rek i Joanny Linkiewicz. 

 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom, dzię-

kujemy za wspaniałe emocje. 

 

 

Fot. Radosław Jóźwiak

 

 

Spotkanie Rektora z medalistami, naszymi studentami, Halowych Mistrzostw 

Świata w lekkiej atletyce – Birmingham 2018 

 

W dniu 7 marca 2018 r. odbyło się spotka-

nie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

we Wrocławiu dr. hab. Andrzeja Rokity prof. 

nadzw. oraz Prezesa AZS AWF Wrocław dr. 

Jacka Stodółki z medalistami Halowych Mi-

strzostw Świata w lekkiej atletyce Birmingham 

2018. Obecni byli Rafał Omelko (student stu-

diów doktoranckich), który wraz z zespołem 

zdobył złoty medal w biegu sztafetowym 

4x400 metrów, ustanawiając przy tym fanta-

styczny REKORD ŚWIATA i pokonując fawory-

zowanych lekkoatletów ze Stanów Zjednoczo-

nych, a także Natalia Kaczmarek (studentka 
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kierunku fizjoterapia) oraz Joanna Linkie-

wicz (studentka kierunku wychowanie fi-

zyczne) – srebrne medalistki w biegu sztafeto-

wym 4x400 metrów. W spotkaniu uczestniczyli 

także trenerzy naszych medalistów, reprezen-

tujący Klub AZS-AWF Wrocław, Pan Marek 

Rożej oraz Pan Jacek Skrzypiński. 

 

 

Fot. A. Nowak

 

 

Sukces w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

ogłosiło wyniki I ścieżki konkursu Zintegro-

wane Programy Uczelni, w ramach którego 

nasza Uczelnia uzyskała dofinansowanie. Pro-

jekt przewiduje utworzenie nowych specjal-

ności, podniesienie kompetencji studentów, 

kadry administracyjnej i kierowniczej oraz zin-

tegrowanie i wdrożenie nowych informatycz-

nych narzędzi wspomagających zarządzanie 

uczelnią. Całkowita wartość projektu przekra-

cza 8 mln. zł Projekt będzie realizowany 

w  okresie  01.08.2018 - 31.07.2022. 

 

 

Dzień otwarty w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

 

Zima i śnieg, które zaskoczyły nas w marcu 

nie przeszkodziły w ostatnią sobotę 

(17.03.2018 r.) dotrzeć na Akademię Wycho-

wania Fizycznego we Wrocławiu najbardziej 

zainteresowanym kandydatom. Powodem był 

zorganizowany przez Uczelnię Dzień Otwarty. 

Z założenia miał być to czas, w którym przyszli 

studenci będą mogli spotkać się bezpośrednio 

z Dydaktykami oraz aktualnymi Studentami 

Wrocławskiej Słonecznej Uczelni. Okazało się 

jednak, że oprócz zrealizowania tego głów-

nego celu, jakim było stworzenie przestrzeni 

do spotkania i wymiany doświadczeń, była 

jeszcze możliwość skorzystania z porad stu-

dentów Kosmetologii oraz zadbania o swoje 
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dłonie na specjalnie przygotowanym stanowi-

sku, poznania naszej uczelnianej maskotki – 

znanej jako gepard Aleks.  

Wśród grona studentów prezentujących 

AWF Wrocław był Damian Szwarnowiecki, 

reprezentant kraju w judo, Młodzieżowy mistrz 

Europy, Mistrz Europy juniorów, trzykrotny 

mistrz Polski seniorów, dwukrotny młodzie-

żowy mistrz Polski oraz trzykrotny mistrz Polski 

juniorów. 

Podsumowując każdy Kandydat otrzymał 

dawkę niezbędnej wiedzy i dużo radości. 

Od godziny 10.00 do godziny 13.00 można 

było dowiedzieć się o szczegółowych warun-

kach rekrutacji na wszystkie kierunki i Wy-

działy Akademii Wychowania Fizycznego we 

Wrocławiu. 

 Dodatkowo najważniejsze informacje dla 

maturzysty zostały przedstawione w głównej 

sali wykładowej dla wszystkich zebranych. 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro 

Rekrutacji AWF Wrocław. 

Fot. H. Nawara 
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Umowa o współpracy AWF we Wrocławiu z WKS Śląsk Wrocław 

 

W dniu 19 marca o godz. 13.00 w Budynku 

P5 naszej Uczelni, Akademia Wychowania Fi-

zycznego oraz piłkarski Śląsk Wrocław na kon-

ferencji prasowej podpisały porozumienia o 

współpracy, które zakłada prowadzenie badań 

motorycznych, fizjologicznych, biomechanicz-

nych i psychologicznych piłkarzy Śląska oraz 

reguluje zasady korzystania przez Śląsk i jego 

Akademię Piłkarską z obiektów AWF.  

 

Porozumienie podpisane zostało przez JM 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego dr 

hab. Andrzeja Rokitę prof. nadzw. i Prezesa 

Śląska Wrocław Marcina Przychodnego. 

Oprócz podpisania porozumienia, można było 

zobaczyć przykładowe pomiary motoryczne z 

udziałem zawodników Śląska Wrocław. 

 

 

 

Fot. A. Nowak
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Rozmowa z prof. dr. hab. Markiem Woźniew-

skim – doktorem honoris causa wrocławskiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
 

Panie Profesorze, bardzo serdecznie gra-

tuluję tytułu doktora honoris causa Uni-

wersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Czym dla Pana Profesora jest ten za-

szczytny tytuł? 

Niewątpliwie to honorowe przyjęcie mnie do 

społeczności, teraz mogę już powiedzieć, mo-

jego Uniwersytetu Medycznego jest dla mnie 

zaszczytem i honorem. Ale powtórzę to, co po-

wiedziałem w swoim wystąpieniu podczas uro-

czystości nadania mi tytułu doktora honoris 

causa. Traktuję ten tytuł jako symboliczny wy-

raz uznania dla naszego środowiska i naszej 

dziedziny nauki. Dlatego cieszę się, że zostali-

śmy dostrzeżeni i uhonorowani najwyższą 

godnością akademicką. A mówiąc trochę żar-

tobliwie i anegdotycznie to prof. Krzysztof Klu-

kowski, doktor honoris causa naszej uczelni 

i  przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kul-

tury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN po-

równał nadanie mi tego tytułu do zimowego 

wejścia na K2. Może coś w tym jest…. 

Okolicznościowy wykład poświęcił Pan 

Profesor ruchowi – jako najlepszemu le-

kowi na różne schorzenia, ale i najlep-

szemu zabiegowi fizjoterapeutycznemu. 

Czy to znaczy, że inne formy fizjoterapii 

są mniej skuteczne? 

Ruch i wszelkie jego przejawy stanowią pod-

stawę fizjoterapii, co nie znaczy, że masaż i fi-

zykoterapia są mniej skuteczne. Ale ze 

względu na czynnościowy charakter zaburzeń, 

z którym najczęściej mamy do czynienia to 

właśnie metody wykorzystujące ruch mają de-

cydujące znaczenie w przywracaniu zdrowia 

i  sprawności, a masaż i fizykoterapia przygo-

towują, uzupełniają lub utrwalają wyniki ćwi-

czeń fizycznych. Często 

ćwiczenia te są niemoż-

liwe do wykonania bez 

bardzo skutecznego wsparcia masażu i fizyko-

terapii.  

I wreszcie są przypadki, w których to właśnie 

fizykoterapia i masaż odgrywają wiodącą rolę, 

ale jest ich zdecydowanie mniej.  

Z wygłoszonej przez Panią Profesor Ry-

maszewską Laudacji dowiedzieliśmy się, 

iż pochodzi Pan z rodziny z profesor-

skimi, naukowymi korzeniami. Pański oj-

ciec był twórcą chirurgii onkologicznej 

na Dolnym Śląsku. Czy owe tradycje 

miały wpływ na wybór Pańskiej ścieżki 

zawodowej?  

Niewątpliwie tak. W  domu dużo się rozma-

wiało na temat onkologii. Ojciec był bardzo od-

dany swojej specjalności, zresztą tak jak 

i  Mama, która był pielęgniarką w ośrodku on-

kologicznym. Co prawda Ojciec znając blaski 

i  cienie zawodu leka-

rza raczej odradzał 

mi wybór tej ścieżki 

zawodowej, co jest 

dosyć niezwykłe w le-

karskich rodzinach. 

W pełni zaakcepto-

wał mój wybór, który 

w jakiejś mierze był 

kontynuacją rodzin-

nych tradycji. 

Jak i kiedy nawiązał Pan współpracę 

z  wrocławskim Uniwersytetem Medycz-

nym? 

O to dosyć dawne czasy, bo prawie 40 lat 

temu, kiedy to w jesienią 1978 roku zostałem 
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zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Prze-

wodu Pokarmowego na etacie Szpitala Klinicz-

nego nr 5. Na fizjoterapii mieliśmy wtedy za-

sadę podwójnego zatrudnienia, nie tylko na 

uczelni, ale także w jakimś ośrodku medycz-

nym. Było to ważne z dwóch powodów, po 

pierwsze dla rozwoju i doskonalenia zawodo-

wego nauczyciela akademickiego, ale takie za-

trudnienie stwarzało także możliwości prowa-

dzenia ćwiczeń dla studentów naszego kie-

runku. Wtedy we współpracy z prof. O. Bade-

rem kierownikiem Kliniki, prof. J. Liebhardem, 

prof. K. Markocką, prof. K. Grabowskim i  prof. 

J. Błaszczukiem zaczęliśmy pierwsze wspólne 

badania dotyczące skuteczności fizjoterapii 

w  chirurgii. A później była współpraca nau-

kowa z prof. M. Bębenkiem i prof. J. Kornafe-

lem dotycząca rehabilitacji w onkologii, prof. 

A. Szubą (wspólny grant MNiSW) na temat za-

pobiegania obrzękom chłonnym po leczeniu 

nowotworów złośliwych oraz rehabilitacji cho-

rych z chromaniem przestankowym, prof. J. 

Rymaszewską oceniająca rehabilitację osób 

z  zaburzeniami poznawczymi oraz dotycząca 

psychologicznych uwarunkowań rehabilitacji, 

prof. P. Ponikowskim dotycząca rehabilitacji 

chorych na niewydolność serca, prof. P. Dzię-

gielem (wspólny grant NCN) na temat znacze-

nia treningu fizycznego w procesie karcinoge-

nezy i rozwoju raka, prof. M. Klingierem cho-

rych dializowanych i prof. A. Chybicką rehabi-

litacji dzieci leczonych z powodu choroby no-

wotworowej.  

W swoim wystąpieniu wymienił Pan pro-

fesorów Rosławskiego i Zagrobelnego. 

Czy byli Oni Pańskimi mentorami? 

Można tak powiedzieć. Obaj profesorowie byli 

moimi nauczycielami, przyjmowali mnie do 

pracy, prof. Z. Zagrobelny, pod kierownictwem 

którego pracowałem przez cały czas, był pro-

motorem mojego doktoratu. Niewątpliwie 

ukształtowali mnie, zwłaszcza prof. Z. Zagro-

belny, który miał bardzo szeroką wiedzę 

z  wielu dziedzin, a do-

datkowo był otwarty na 

wszelkie „nowinki” nau-

kowe. Tak powstały 

urządzenia do masażu 

pneumatycznego, krio-

terapia ogólnoustrojo-

wa i miejscowa czy 

hippoterapia. Tą otwar-

tością i ciekawością na-

ukową prof. Zagrobelny mnie „zaraził”.  

Ale muszę także wspo-

mnieć prof. T. Skoli-

moskiego, który uczył 

nas fizjoterapii i  był dla 

nas nie tylko autoryte-

tem, ale również star-

szym kolegą, chociaż 

wzbudzał w  nas także 

respekt.  

 

Można powiedzieć, po wysłuchaniu Lau-

dacji, iż Pańska kariera przebiegała bar-

dzo spójnie. Czy jest Pan zatem zadowo-

lony z punktu, miejsca, do którego Pan 

dotarł? 

To trudne pytanie bo takie zadowolenie może 

być potraktowane jako przejaw megalomanii. 

Zresztą w badaniach klinicznych jest pojęcie 

„punktu końcowego”, który wyklucza z udziału 

w dalszych badaniach, a tego bym nie chciał.  

Jeżeli można mówić o zadowoleniu to dotyczy 
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ono moich koleżanek i kolegów, współpracow-

ników z którymi miałem i nadal mam przyjem-

ność pracować. Udało mi się zgromadzić wspa-

niały zespół, niezwykle zaangażowanych osób 

i to sprawia mi satysfakcję.  

Jakie, w związku z tym, ma Pan Profesor 

plany bądź marzenia zawodowe na przy-

szłość? 

Te plany dotyczą właśnie karier naukowych 

moich współpracowników. Chciałbym żeby 

rozwiązywali trudne problemy naukowe, pro-

wadzili badania naukowe na najwyższym po-

ziomie, bardzo dobrze je publikowali, a przy 

okazji zdobywali kolejne stopnie i tytuły nau-

kowe.   

Jest Pan współorganizatorem Onkoi-

grzysk dzieci i młodzieży – zawodów 

promujących aktywność fizyczną wśród 

młodych pacjentów z chorobami nowo-

tworowymi. Czym dla tych młodych osób 

jest udział w tej imprezie? 

Jednym dniem szczęścia, radości i zapomnie-

nia o chorobie i leczeniu, często bardzo bole-

snym. Jest także częścią ich leczenia, w opinii 

onkologów, bardzo ważną, bo między innymi 

wzmacnia odporność i pozwala skuteczniej 

walczyć z chorobą. Co prawda Onkoigrzyska 

trwają jeden dzień, ale przygotowania do nich 

cały rok. I ten jeden dzień zmienia życie dzieci 

i ich rodziców na nieco lepsze. 

Jak Pan Profesor widzi przyszłość pol-

skiej fizjoterapii? Jak wypada ona na tle 

Europy, świata? 

To kolejne trudne pytanie, na które nie ma 

prostej i szybkiej odpowiedzi. Wydaje się, że 

połączenie studiów fizjoterapii z akademiami 

wychowania fizycznego daje naszym absol-

wentom przewagę w stosowaniu w fizjoterapii 

ruchu, który jest przez nich lepiej rozumiany. 

Ostatnio dogoniliśmy też świat i doczekaliśmy 

się ustawy o zawodzie i izby samorządowej. To 

bardzo ważne osiągnięcie po wielu latach sta-

rań, żeby nie powiedzieć walki o prawne ure-

gulowanie zawodu fizjoterapeuty. Wydaje się 

też, że nie ustępujemy w merytorycznym przy-

gotowaniu do zawodu. 

Panie Profesorze, a jakie są Pańskie za-

interesowania pozazawodowe? 

Ze względu na charakter pracy głównie aktyw-

ność fizyczna. Zresztą promując ją muszę być 

wiarygodny. W wolnych chwilach gram w te-

nisa ziemnego, jeżdżę na rowerze i pływam. 

W  zimie jeżdżę na nartach. Poza tym staram 

się czytać, głównie wspomnienia, pamiętniki 

i  historię medycyny. Takie zainteresowania 

przychodzą chyba z wiekiem. 

Jeszcze raz gratuluję zaszczytnego ty-

tułu i serdecznie dziękuję za krótką roz-

mowę. 

Bardzo dziękuję za gratulacje. 

 

Rozmawiała Ligia Poniatowska 
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Rozmowa z Rafałem Omelko – mistrzem i rekordzistą 

świata z Birmingham 

 
Emocje już opadły. Jak teraz z perspek-

tywy czasu ocenia Pan „mistrzowski” 

bieg w Birmingham? 

Uważam, że był to jeden z nielicznych biegów 

w mojej karierze, co do którego ciężko jest wy-

sunąć jakąś krytyczną uwagę. Wszystko wy-

szło tak jak powinno. Na każdej zmianie, każdy 

z nas wykonał swoje zadanie w stu procen-

tach, dzięki czemu udało się wygrać i zdobyć 

mistrzostwo świata. Kwestia rewelacyjnego 

wyniku i ustanowienia rekordu świata jest za 

to składową naszej postawy, ale też tego jak 

ten bieg się "ułożył" i na co pozwolili rywale. 

Biegając sztafety pod dachem na 200-metro-

wej bieżni rzadko kiedy można uniknąć prze-

pychanek, wymijania, a to wszystko powoduje 

że traci się cenne setne sekundy. W tym biegu 

obyło się bez tego typu sytuacji, co ma od-

zwierciedlenie w wyniku.  

Pierwsza myśl na mecie.... 

Po oddaniu pałeczki byłem okropnie zmęczony 

więc to zdominowało moje myśli, z trudem śle-

dziłem co dalej dzieje się na bieżni. Ale kiedy 

Kuba przebiegł linię mety na pierwszym miej-

scu adrenalina zrobiła swoje, siły momentalnie 

wróciły i była ogromna euforia.  

 Czy od razu wiedzieli Panowie, że usta-

nowili nowy rekord świata? 

Zupełnie nie. Myślę że w pierwszym momen-

cie nawet nie patrzyliśmy na zegar. Nie inte-

resowało nas to, najważniejsze było zwycię-

stwo. Poza tym przyznam się szczerze, że 

przed biegiem nie wiedziałem ile ten rekord 

dokładnie wynosi. Nas interesowało pobie-

gnięcie poniżej rekordu Europy, czyli 

3:02,87s, a udało się poprawić go o ponad 

sekundę! 

 

Niestety cieszyli się Panowie swoim re-

kordem tylko tydzień. Został on już „po-

bity” na mistrzostwach uniwersyteckich 

w Teksasie. Szkoda? 

Spodziewałem się tego, że Amerykanie będą 

chcieli szybko nam ten rekord odebrać, ale nie 

sądziłem, że zajmie im to tydzień. Trzeba zau-

ważyć, że poziom 400m w hali w USA w tym 

roku jest na prawdę wysoki. Świadczy o tym 

chociażby to, że w pierwszej 30 najlepszych 

zawodników w tym roku aż 19 pochodzi ze 

Stanów, a na tych samych zawodach uniwer-

syteckich padł nowy rekord świata w biegu in-

dywidualnym na 400m (44,52s). 
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Pamiętajmy jednak, że aby rekord świata zo-

stał ratyfikowany musi zostać spełniony szereg 

wymagań, dlatego jeszcze poczekajmy. Na 

szczęście złoty medal na pewno należy do nas. 

 

Czy w sztafecie – czwórce zawodników – 

można mówić o liderze? Kto nim jest 

w  waszym gronie? 

Przy tak wyrównanej czwórce ciężko mówić 

o  liderze, tym bardziej że wszyscy jesteśmy 

w  podobnym wieku i znamy się od lat. Każdy 

z nas ma mocny charakter i chce podkreślić 

swoją obecność w tej drużynie.  

Myślę że w tym tkwi klucz do sukcesu. 

 

Jest szansa na medal w Tokio w 2020r.? 

Jeśli pobiegniemy na otwartym stadionie 

w  granicach rekordu Polski (2:58:00s) to 

szansa jest bardzo duża. Żeby to uczynić musi 

znowu wszystko zagrać, tak jak stało się to 

w  Birmingham. Musimy dotrwać przez te trzy 

sezony w zdrowiu i cały czas ciężko pracować 

nad formą. Na szczęście jest też duża grupa 

młodych, zdolnych zawodników, którzy na 

pewno w tym czasie będą pretendować do 

udziału w sztafecie. Dlatego wydaje mi się że 

o przyszłość możemy być spokojni. 

 

Czy już się jakoś Panowie konkretnie 

przygotowują? 

Głównym celem każdego czterolecia są igrzy-

ska i cały czas mamy go w głowie. Po drodze 

jest jednak szereg imprez mistrzowskich, na 

których chcemy zaistnieć nie tylko jako szta-

feta, ale też indywidualnie. Poza tym o samą 

kwalifikację olimpijską też musimy jeszcze po-

walczyć. Dlatego nie spoczywamy na laurach 

i  dalej ciężko pracujemy. 

 

Plany na najbliższe miesiące to … 

Intensywne przygotowania do sezonu let-

niego. Czasu jest coraz mniej. Przed nami 

zgrupowania zarówno w Polsce jak i za gra-

nicą. W kwietniu wybieram się na trzytygo-

dniowy obóz do Portugalii i tam pod okiem tre-

nera Jacka Skrzypińskiego będę szlifował 

formę do najważniejszej imprezy tego lata 

czyli Mistrzostw Europy w Berlinie. W maju 

rozpoczynam pierwsze starty oraz będę prze-

prowadzał badania do mojej pracy doktorskiej. 

Także grafik jest napięty. 

 

Życzę zatem udanych startów i realizacji 

pozostałych planów. 

 

Rozmawiała Ligia Poniatowska 

Fot. Alastair Grant/AP
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Rozmowa z ASIĄ LINKIEWICZ – srebrną medalistką Lekko-

atletycznych Halowych Mistrzostw Świata w Birmingham 
 

Gratuluję srebrnego medalu Na Mistrzo-

stwach Świata. Jakie są Pani wrażenia 

po startach w Birmingham? 

Dziękuje bardzo. Jestem bardzo szczęśliwa że 

udało mi się zakwalifikować do sztafety 

4x400m i tym samym zostałam srebrną meda-

listką HMŚ. Jeszcze tydzień przed HMP zasta-

nawiałam się czy nie zrezygnować ze startów 

w hali. Treningowo byłam trochę do tyłu i nie 

mogłam w pełni zrealizować przygotowań. 

HMP miały być takim dla mnie sprawdzianem 

czy wszystko idzie w dobrym kierunku. Teraz 

już wiem, że było warto. Był to najlepszy wy-

stęp Polaków na HMŚ. Zajęliśmy trzecie miej-

sce w klasyfikacji medalowej. Zdobyliśmy 

5  medali w tym Polska reprezentacja pobiła 

rekord świata w sztafecie 4x400m mężczyzn 

oraz padł rekord Polski w sztafecie 4x400m ko-

biet.  Naprawdę to niesamowite uczucie brać 

udział i być częścią tak wspanialej drużyny.  

Jednak zarówno Pani jak i Natalia Kacz-

marek nie startowałyście w biegu finało-

wym. Co zatem decyduje, kto będzie 

biegł w tym najważniejszym starcie? 

W finale biegnie najmocniejsza czwórka. 

Dziewczyny na HMP pokazały, że były moc-

niejsze od nas. Rezerwowe też są potrzebne 

w  sztafecie, choćby po to, aby sztafeta awan-

sowała do finału, a zawodniczki startujące 

w  biegach indywidualnych zaoszczędziły jak 

najwięcej sił właśnie na ten finałowy bieg szta-

fetowy.  

Proszę mi powiedzieć czym różni się 

start na zawodach otwartych od startu 

halowego? 

Na pewno tym, że w hali okrążenie ma 200m, 

a na stadionie 400m. Na hali nie rozgrywa się 

wszystkich konkurencji. Nie ma rzutów „dłu-

gich” oszczepem, dyskiem, młotem. Nie ma 

również wszystkich konkurencji biegowych. 

400m ppł. niestety na hali się nie odbywa, a to 

jest moja koronna konkurencja. Na hali łuki są 

ostrzejsze, lekko podniesione, ale przede 

wszystkim w biegach na 400m tylko pierwsze 

okrążenie biega się po swoich torach. Następ-

nie wszyscy zbiegają na pierwszy tor i docho-

dzi do bezpośredniego kontaktu. Dlatego na 

hali ważna jest nie tylko forma, ale też taktyka 

i odrobinę szczęścia. 

Które z tych zawodów są bardziej presti-

żowe i dlaczego? 

Wydaje mi się że zawody rangi mistrzowskiej 

(Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy), za-

równo te na hali jak i stadionie otwartym, są 

tak samo ważne.  Jednak na pewno większą 

imprezą organizacyjnie są zawody na stadio-

nie. Większa liczba konkurencji, startujących, 
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czy przede wszystkim kibiców na trybunach 

czynią te zawody bardziej atrakcyjnymi dla wi-

dza. Jednak radość z występów i medali jest 

taka sama na hali jak i na stadionie 😊 

Plany na kolejne miesiące to… 

Marzec – zgrupowanie RPA, kwiecień – zgru-

powanie Hiszpania, maj – zgrupowanie . A od 

20 maja rozpoczynam już starty na zawodach. 

Więc łatwo nie jest. Niestety nie ma innej 

drogi, aby być bardzo dobrze przygotowaną do 

sezonu letniego, i walczyć o jak najwyższe 

cele. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Ligia Poniatowska 

 

Rozmowa z NATALIĄ KACZMAREK – srebrną medalistką Lek-

koatletycznych Halowych Mistrzostw Świata w Birmingham  
 

Jakie to wrażenie być srebrną meda-

listką Mistrzostw Świata? 

Nadal ciężko mi w to uwierzyć.  Biegając na 

hali nie liczyłam na nic, wiedziałam że zmie-

niam kategorie wiekową i że  może być ciężko 

więc była to dla mnie ogromną niespodzianka. 

Ale wiadomo, radość jest duża, tym bardziej 

ze jest to mój pierwszy medal. 

 

Czy trudno było zdobyć to srebro? 

Jak już dostałam się do reprezentacji po cichu 

liczyłam na ten medal, bo wiedziałam że mamy 

mocny skład.  Wydaje mi się więc ze najtrud-

niej było właśnie dostać się na Mistrzostwa 

Świata  

 

Dlaczego zamieniła Pani gorzowski klub 

na AZS AWF Wrocław? 

Zmieniłam Klub idąc ma studia, czyli 2 lata 

temu. Wcześniej trenowałem w Gorzowie, nie-

stety tam są kiepskie warunki do trenowania, 

nie ma stadionu . Wiedziałam więc że jeżeli 

chcę zacząć trenować na poważnie muszę 

zmienić miejsce .  

 

Jak łączy Pani naukę na wymagającym 

kierunku, jakim jest fizjoterapia z wy-

czynowym uprawianiem sportu? 

Sama nauka nie jest bardzo ciężka, najgorsze 

są nieobecności i kiedy wracam z obozu ciężko 

jest wszystko nadrobić. Ale staram się jak 

mogę, na razie z pozytywnym skutkiem. 

 

Najbliższe Pani starty….. 

Najbliższe starty już w sezonie letnim. Jakoś 

w  maju, ale dokładnej daty jeszcze nie znam  

 

Życzę zatem powodzenia. 

Rozmawiała Ligia Poniatowska 
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Erasmus w Ljubljanie 

 

Jesteśmy studentami III roku Sportu, 

a  ostatni semestr mieliśmy przyjemność 

spędzić w Ljubljanie. Pozwólcie, że tym 

razem w szczegółach opowiemy Wam, 

jak było. 

Wyjazdu na Erasmusa do Ljubljany nawet 

nie braliśmy pod uwagę. Chcieliśmy pojechać 

do Finlandii, jednak przez zaistniałe okoliczno-

ści musieliśmy zmienić plany i szybko wybrać 

inną destynację – padło na stolicę Słowenii. 

I  dopiero po przyjeździe na miejsce okazało 

się, że lepiej nie mogliśmy trafić. Przez prawie 

pół roku mogliśmy zaznać zupełnie innego ży-

cia, poznać ludzi z całej Europy. Słowenia stała 

się dla nas drugim domem. I pomimo tego, że 

roczna ilość opadów w Ljubljanie jest większa 

niż w Londynie, a bez parasola lepiej się nie 

ruszać, przeżyliśmy tutaj naprawdę mnóstwo 

wspaniałych chwil.  

 

Kurs języka słoweńskiego 

Przez pierwsze trzy tygodnie września braliśmy 

udział w intensywnym kursie języka słoweń-

skiego. Zajęcia były fantastycznie prowa-

dzone, urozmaicane przeróżnymi grami. Nie 

mieliśmy problemów z nauką, wręcz przeciw-

nie – osobom, które pochodzą z krajów sło-

wiańskich łatwo jest „załapać” ten język, więc 

bardzo szybko zaczęliśmy zauważać postępy. 

Po zajęciach najczęściej wychodziliśmy zjeść 

z  innymi studentami i powoli poznawaliśmy 

miasto. Jedyne na co mogliśmy narzekać to 

pogoda – praktycznie przez cały wrzesień było 

szaro i nieustannie padało, więc kiedy zdarzył 

się już jeden ciepły dzień, gorączkowo plano-

waliśmy, co zrobić, gdzie pojechać, jak wyko-

rzystać tę piękną aurę. Najczęściej wybierali-

śmy wspólne wyjście w góry. Odwiedziliśmy 

między innymi małe miasteczko, Škofję Lokę, 

z którego wyruszyliśmy, aby zdobyć Lubnik – 

szczyt położony na wysokości 1025 m, z któ-

rego mieliśmy świetny widok na Ljubljanę.  

Kurs zakończyliśmy egzaminem, który 

rzecz jasna, oboje zaliczyliśmy na najwyższą 

ocenę. Nauka słoweńskiego spodobała nam 

się tak bardzo, że stwierdziliśmy, że będziemy 

ją kontynuować. Mieliśmy możliwość wykupie-

nia kolejnego kursu za 150 euro, który tym ra-

zem miał odbywać się dwa razy w tygodniu, 

w  poniedziałki i czwartki, przez cały zimowy 

semestr. Wychodziliśmy z założenia, że pozna-

wanie języka jest kolejnym sposobem na to, 

abyśmy coraz więcej dowiadywali się o Słowe-

nii i jej kulturze. W związku z tym nie zastana-

wialiśmy się długo i szybko zapisaliśmy się, za-

płaciliśmy i zostaliśmy zakwalifikowani do od-

powiedniej grupy. W drugiej połowie stycznia 
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podeszliśmy do egzaminu, który miał zweryfi-

kować na ile przyswoiliśmy nową porcję wie-

dzy. I tym razem napisaliśmy go na ocenę naj-

wyższą - A.  

Fakulteta za šport 

 

Od października zaczęliśmy naukę na Wydziale 

Sportu. Wszyscy profesorowie, których mieli-

śmy okazję poznać, byli dla nas bardzo mili 

i  w  razie jakichkolwiek wątpliwości czy pro-

blemów byli gotowi nam pomóc. Najlepiej bę-

dziemy jednak wspominać zajęcia z piłki ręcz-

nej i pływania z elementami ratownictwa wod-

nego. Były to jedyne zajęcia, których nie mie-

liśmy sami – zostaliśmy dołączeni do grup ze 

słoweńskimi studentami i dzięki temu mogli-

śmy poczuć się faktyczną częścią tamtej spo-

łeczności i praktykować nasz słoweński. Było 

to naprawdę super doświadczenie.  

Jeśli chodzi o zaliczenia przedmiotów to w zde-

cydowanej większości liczyła się obecność na 

zajęciach i napisanie samodzielnie pracy semi-

naryjnej na podany temat. Jako przykład mo-

żemy podać pracę na historię sportu, w której 

musieliśmy porównać rozwój i historyczną rolę 

współczesnej kultury fizycznej w Słowenii 

i  w  Polsce. Chociaż historia nie jest naszą 

najmocniejszą stroną, pracę pisało się bardzo 

przyjemnie, gdyż mogliśmy opierać się na tek-

stach naukowych, przesłanych nam przez pro-

wadzącego. Teksty te nie tylko pomogły nam 

w napisaniu pracy, ale także stały się świet-

nym źródłem wiedzy, dzięki któremu mogliśmy 

uporządkować sobie w głowie fakty związane 

z zawiłą historią Słowenii.  

 

Co ważne: na Erasmusie zaliczyliśmy wszyst-

kie przedmioty, nie mamy żadnych zajęć 

„w  plecy”, a przed powrotem do Polski otrzy-

maliśmy wszelką potrzebną dokumentację.  

 

Życie w Ljubljanie  

 

Ljubljana jest super!  

 

Widać, że ludziom żyje się tam dobrze, bo są 

naprawdę mili i pogodni. I nam też żyło się tak 

super! A oto kilka ciekawostek:  

1) studenckie bony – system studenckich 

bonów ma w Słowenii bardzo długą tradycję 

i  polega na tym, że każdy student otrzymuje 
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miesięczną pulę bonów zniżkowych (w przy-

padku Erasmusów na każdy miesiąc przypada 

tyle bonów, ile w danym miesiącu jest dni ro-

boczych), które może wykorzystać na posiłki 

w  większości restauracji w Ljubljanie, jak i ca-

łej Słowenii.  

Jeden bon to 2,63 euro dopłaty do posiłku, 

które restauracja dostaje później od rządu Sło-

wenii. Żeby korzystać z bonów wystarczy za-

rejestrować słoweńską kartę SIM ze swoimi 

danymi w specjalnym systemie i włożyć do te-

lefonu. Wykorzystanie bonu polega na dzwo-

nieniu z tej karty SIM na darmowy numer 1808 

zbliżając telefon do specjalnego terminala (po-

dobnego do tych płatniczych) w restauracji 

podczas zamówienia. Studenckie bony można 

wykorzystywać maksymalnie dwa razy w ciągu 

dnia, w odstępie minimum 4 godzin, między 

9:00 a 21:00. Jest to świetne udogodnienie, 

dzięki któremu mogliśmy pozwolić sobie na je-

dzenie w różnego rodzaju restauracjach, do-

stając zupę, danie główne, sałatkę i często de-

ser za maksymalnie 4,37 euro (górny limit ce-

nowy dla posiłku z bonem – w skrócie razem 

z  bonem nigdy nie zapłacisz więcej bo jest to 

maksymalna cena jaką restauracja może usta-

lić). Najczęściej lokale miały osobne menu dla 

studentów z jednakową ceną na wszystkie po-

siłki przy wykorzystaniu bonu np. 2-3-4 euro. 

My najczęściej odwiedzaliśmy meksykańską 

restaurację Joe Panas, azjatycką Da Bu Dę, 

pizzerie Foculus oraz tajskie The Wok i Roza 

Slon. 

2) woda pitna – w Słowenii bez najmniej-

szych obaw można pić wodę prosto z kranu, 

jest czysta i zdrowa. Nigdy więc nie musieliśmy 

płacić za wodę w knajpie czy restauracji, gdyż 

oczywistym było, że jest ogólnodostępna. 

Przestaliśmy więc kupować wodę w butelkach, 

bo zawsze mogliśmy po prostu odkręcić kran – 

super sprawa.  

3) autobusy – w Ljubljanie komunikacja 

miejska ogranicza się tylko i wyłącznie do au-

tobusów. Co ciekawe, ale też nieco irytujące, 

do środka można wejść tylko przez pierwsze 

drzwi, a zaraz po wejściu należy przyłożyć 

kartę Urbanę do specjalnego czytnika. Pozo-

stałe drzwi w autobusie służą jedynie do wy-

siadania.  

4) ekologia – Słoweńcy ogromną wagę przy-

wiązują do dbania o środowisko. Można to od-

czuć na każdym kroku, przede wszystkim dla-

tego, że wszędzie jest bardzo czysto i schlud-

nie. W zderzeniu z polskim smogiem, co-

dzienne oddychanie ljubljańskim powietrzem 

było prawdziwą przyjemnością. Szalenie 

ważne jest sortowanie śmieci, do którego 

mieszkańcy rzetelnie się przykładają – nawet 

na ulicach można zobaczyć duże kosze na 

śmieci z trzema kolorami worków.  

5) Unia Europejska – biorąc udział w dar-

mowej wycieczce pieszej po Ljubljanie, prze-

wodnik w pewnym momencie powiedział:  

- Jak państwo myślą, co by się stało, gdyby 

Słowenia wyszła z Unii Europejskiej 

- Nikt by tego nawet nie zauważył.  

Tak, Słowenia jest naprawdę bardzo małym 

krajem  

 

Koszykarskie szaleństwo  

 

Mieliśmy wielkie szczęście, że mogliśmy być 

w  Ljubljanie akurat wtedy, kiedy słoweńscy 

koszykarze odnieśli największy sukces w histo-

rii. Mogliśmy być na głównym placu, Kongres-

nim Trgu i razem z innymi kibicami, w płasz-

czach przeciwdeszczowych czy pod paraso-

lami, oglądać zaciętą walkę między dwoma by-

łymi krajami Jugosławii. Krzyczeliśmy „Gremo 

Slovenci!” tak głośno, jak tylko się dało.  Za-

równo nasi Słoweńcy, jak i Serbowie dawali 

z  siebie na boisku wszystko, lecz jednak to 

Słowenia, pod wodzą rozgrywającego, Gorana 
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Dragićia i największego słoweńskiego objawie-

nia turnieju – zaledwie 18-letniego Luki Donći-

cia sięgnęła po wymarzone trofeum. Zdobyli 

złoto, zostali mistrzami 

Europy!  

 

Szaleństwo, które stało 

się naszym udziałem, 

było niewyobrażalne. 

Wszyscy krzyczeli, pła-

kali, ściskali kogo się da 

(nas oczywiście rów-

nież) i wybiegali na 

ulice, machając flagami. 

Euforii naprawdę nie 

było końca – tak mały kraj został najlepszą 

drużyną koszykarską Starego Kontynentu. Aż 

ciężko to sobie wyobrazić. I my mogliśmy tam 

wtedy być, rozumiecie? Fantastyczna sprawa.  

 

Odkrywanie Słowenii  

Słowenia jest małym, lecz naszym zdaniem 

bardzo niedocenionym jeszcze krajem. Starali-

śmy się ją zwiedzić i dowiedzieć się o niej jak 

najwięcej.  

Odwiedziliśmy tam urocze, małe miasta takie 

jak Celje czy Ptuj, jednak zdecydowanie naj-

piękniejszym miastem (oprócz bezkonkuren-

cyjnej Ljubljany oczywiście) okazał się Piran. 

Jest to nadmorska miejscowość (słoweńska li-

nia brzegowa liczy niecałe 47 km), położona 

na cyplu, z którego podziwiać można fanta-

styczne widoki, można wypić wyśmienitą kawę 

i zjeść naprawdę dobry obiad – serdecznie po-

lecamy restaurację Pirat.  

 

Największą sławą Słowenii są jednak jaskinie. 

Dowiedzieliśmy się, że odkrytych i zarejestro-

wanych jaskiń jest ponad 13 tysięcy! Najsław-

niejszą, największą i najtłumniej odwiedzaną 

jest Postojna Jama, licząca ponad 20 km pod-

ziemnych korytarzy. Inną, jest znana na całym 

świecie Krizna Jama, jaskinia wodna, jedna 

z  najpiękniejszych i najlepiej zachowanych ja-

skiń na świecie. W wycieczce, trwającej około 

4 godziny, w trakcie której zobaczyć można 

część wodną jaskini, może wziąć udział 4-5 

osób dziennie. W przeciągu całego roku od-

wiedzić ją może tylko 1000 osób, więc kiedy 

sami mieliśmy okazję tam być, czuliśmy się 

bardzo uprzywilejowani.  

Niestety, nie udało nam się być w najwyż-

szym punkcie kraju, a więc na szczycie góry 

Triglav (2864 m). Najpierw ciężko było nam się 

zebrać, pogoda często była kapryśna, a kiedy 

już mówiliśmy, że „Tak, tak, lecimy na Tri-

glav!” okazało się, że przyszła zima i musieli-

śmy zrezygnować z planów. Dzięki temu wciąż 

mamy powód, żeby tam wrócić!  
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Turistična patrulja 

Radio i gazeta Svet24 organizowało pro-

gram o nazwie „Turistična patrulja” („Tury-

styczny patrol”), do którego, rzecz jasna, zgło-

siliśmy się od razu jak tylko się o nim dowie-

dzieliśmy. Byliśmy jedną z 16 par, która miała 

zostać wysłana do jednego z 16 wybranych 

przez organizatorów miast, mieścinek czy na-

wet wsi, by tam przeprowadzić „patrol”. Każda 

z par otrzymywała 150 euro, które miała wy-

dać w przeciągu dwóch dni (piątek-sobota lub 

sobota-niedziela) na transport do danego 

miejsca, zakwaterowanie tam, jedzenie, atrak-

cje, pamiątki. To czy się tam dostaniemy, 

gdzie będziemy spać i co kupimy zależało tylko 

i wyłącznie od nas. Warunek był taki, że mieli-

śmy sprawdzić, co konkretny region oferuje 

przyjezdnym.  

 

O destynacji dowiedzieliśmy się na tydzień 

przez wyjazdem. Mieliśmy pojechać do malut-

kiej miejscowości o wdzięcznej nazwie Velike 

Lašče. Szybko okazało się, że zorganizowanie 

wycieczki nie będzie należało do najprostszych 

– w samej miejscowości, ani na terenie jej 

gminy nie było żadnego (naprawdę żadnego) 

miejsca noclegowego. Zarezerwowaliśmy więc 

nocleg w miejscowości, należącej już do są-

siedniej gminy. Mieliśmy dojechać tam auto-

busem. Pech chciał, że kiedy obudziliśmy się 

w  piątek rano, gotowi na podbój nieznanej 

nam jeszcze części Słowenii, wszędzie spadł 

śnieg – sypało przez całą noc, wielkimi, gru-

bymi płatami i nie chciało przestać. Nasza po-

dróż autobusem okazała się być bardzo długą 

przeprawą przez zaśnieżone i sparaliżowane 

drogi. Co chwila mogliśmy zobaczyć stojące 

tiry, które nie mogły ruszyć dalej. Kiedy już 

udało nam się dotrzeć do Ortneka, w którym 

mieliśmy nocleg, okazało się, że jedyna 

słuszna droga prowadzi tam przez las. Nie-

stety, po kilkunastu minutach marszu w śniegu 

po kolana, pomiędzy powalonymi drzewami 

stwierdziliśmy, że czas zawrócić i spróbować 

ponownie następnego dnia.  

 

W sobotę byliśmy już mądrzejsi o doświadcze-

nie. Wypożyczyliśmy samochód i uznaliśmy, że 

w Velikich Laščach spędzimy cały dzień, a wie-

czorem wrócimy do Ljubljany. Po przyjechaniu 

na miejsce okazało się, że tego dnia, jedyne 

co mogliśmy tam robić, to pomóc miejscowym 

w odśnieżaniu – zasypane było wszystko, 

a  każde miejsce, które moglibyśmy odwiedzić, 
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było zamknięte – nawet kościół. Punktem kul-

minacyjnym był jednak moment, w którym 

jedząc bardzo dobry posiłek w jeden z dwóch 

restauracji, padł prąd. Właściciel powiedział 

nam, że stało się tak przez ogromną ilość 

śniegu, która obciążyła instalacje elek-

tryczną… Nie mieliśmy tam zupełnie nic do ro-

boty, więc z  restauracji, przeszliśmy do ka-

wiarni. Wypiliśmy kawę, zjedliśmy pączki 

i  z  wielkim rozczarowaniem wróciliśmy do 

Ljubljany.  

Wycieczki do Velikich Lašč nie polecamy, 

ale… przynajmniej byliśmy w gazecie! Dostali-

śmy nasze „5 minut sławy” w słoweńskiej wer-

sji „Super Expressu”. Cóż, zawsze coś.  

 

Zwiedzanie poza Słowenią  

Słowenia stała się dla nas wspaniałą bazą 

wypadową. Mieliśmy stamtąd blisko do Włoch 

– zwiedziliśmy Triest, Wenecję i Weronę. Po-

jechaliśmy tam fantastyczną, Żółtą Bestią (tak 

właśnie nazwaliśmy żółty samochód z wypoży-

czalni) razem z Anną z Łotwy i Simonem z Nie-

miec.  

Udaliśmy się też do Węgier. W Budapeszcie 

spędziliśmy trzy dni m.in. zwiedzając miasto 

i  odwiedzając tamtejsze kawiarnie. Miejscem, 

które szczególnie po-

lecamy jest New York 

Café, które ciężko 

opisać prostymi sło-

wami. Za samą kawę 

trzeba tam zapłacić 

około 8 euro, co wy-

daje się być bardzo 

wygórowaną ceną. 

Trzeba jednak wie-

dzieć, że w tym kon-

kretnym miejscu nie płaci się za kawę czy cia-

sto. Płaci się za możliwość wypicia jej 

w  ogromnej kawiarni, wyglądającej jak pałac, 

która zachwyca swoim przepychem i wykwint-

nością, w której usłyszeć można muzykę na 

żywo i choć przez chwilę poczuć się jak arysto-

krata. Mieliśmy też możliwość spędzić całą noc 

w Rudas Thermal 

Bath - gorąca woda 

i piękny widok na 

oświetlony nocny 

Budapeszt to rewe-

lacyjne połączenie.  

 

Wybraliśmy się rów-

nież na tydzień do 

Chorwacji. Punktem 

kulminacyjnym tego 

wyjazdu było całodniowe zwiedzanie Dubrov-

nika. Ostrzegamy od razu – jeden dzień na to 

miasto to zdecydowanie za mało, szczególnie 

jeśli jest się żądnym zobaczenia chociaż naj-

ważniejszych atrakcji, wśród których spacer 

murami Dubrovnika jest punktem obowiązko-

wym. Oczywiście, dla wszystkich fanów „Gry 

o  tron”, zaplanowano liczne atrakcje, można 

m.in.: wziąć udział w spacerze śladami serialu.  

W styczniu pojechaliśmy na trzy dni do 

Innsbrucku i był to wyjazd naprawdę idealny. 

Piękne miasto, zewsząd otoczone ośnieżonymi 

Alpami, udana pogoda i całe mnóstwo atrakcji. 

W samym nowoczesnym Muzeum Świata 

Kryształów Swarovskiego zabawiliśmy ponad 

trzy godziny. Jest to jedno z tych miejsc, zaraz 

obok architektonicznego majstersztyku, jakim 

jest skocznia narciarska Bergisel oraz klejnotu 
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Alp – gór Nordkette, które koniecznie trzeba 

odwiedzić.    

 

Powrót do Polski  

Kiedy nasz Erasmus dobiegał końca, zaczę-

liśmy odtwarzać chwile, które przeżyliśmy 

w  Słowenii; przypominać sobie ludzi, których 

tam poznaliśmy i z którymi spędzaliśmy co-

dziennie czas i uświadomiliśmy sobie jak 

ciężko jest wyjechać i zostawić to wszystko 

w  tyle. Erasmus dał nam niecodzienną możli-

wość spojrzenia na nasze życie, studia, zwią-

zek i  wspólną przyszłość z dystansu. Pokazał 

nam, jak wiele jest jeszcze do przeżycia, ile 

miejsc jest jeszcze do odwiedzenia.  

 

Wielokrotnie zastanawialiśmy się, dlaczego 

studenci z naszej uczelni nie decydują się na 

wyjazd na wymianę studencką. Po prawie sze-

ściu miesiącach spędzonych w Słowenii nadal 

nie możemy znaleźć odpowiedzi na to pytanie.  

 

 

      Tomasz Zając,  

Agnieszka Bobrowska 
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Osiągnięcia sportowe studentów AWF Wrocław 

Brązowy medal Sandry Wabik 

Studentki Akademii Wychowania Fizycznego – 

Sandra Wabik (III rok TiR), Paulina Nowacka 

(II rok WF studia 2-go stopnia) oraz Katarzyna 

Osińska (I rok Sport, studia 2-go stopnia) star-

towały w 86 Indywidualnych Mistrzostwach 

Polski Seniorek i Seniorów, które odbyły się w 

dniach 2-4 marca br w Raszkowie k. Ostrowa 

Wielkopolskiego. Sandra Wabik zdobyła 

brązowy medal w grze podwójnej (w pa-

rze z Natalią Bajor, na co dzień obie reprezen-

tują klub AZS UE Wrocław, występując w Eks-

traklasie kobiet). W grze pojedynczej Sandra 

zajęła miejsce 9, przegrywając w 1/8 finału z 

Natalią Partyką 1-4. Swą szansę medalową 

miała też Paulina Nowacka, która w grze po-

dwójnej dotarła do ćwierćfinału.  

W grze pojedynczej Paulina zajęła miejsce 33, 

podobnie jak Kasia Osińska.  

Pod koniec marca drużyna kobiet AWF we 

Wrocławiu (której trzon stanowią w/w zawod-

niczki) wystartuje w półfinałach do Akademic-

kich Mistrzostw Polski. 

       Ziemowit Bańkosz

Brązowy medal Dominiki Jankowiak 

W Białymstoku odbyły się Akademickie Mi-

strzostwa Polski w judo. W zawodach wzięli 

udział studenci z naszej Uczelni 

-  Dominika Jankowiak kategoria do 52 kg 
- Patryk Kastner kategoria do 66 kg 
- Mateusz Dłużniak kategoria do 73 kg 
-  Arkadiusz Kisielewicz kategoria do 73 kg 
- Jan Stolarek kategoria do 73 kg 
- Jakub Rajtar kategoria do 81 kg 
- Karol Kurzej kategoria do 90 kg 
-  Wojciech Punda kategoria do 90 kg 

Gratulujemy Dominice Jankowiak, która w kategorii 52 kg zdobyła 3-cie miejsce. 

Iwona Kohut – złotą medalistką Akademic-

kich Mistrzostw Polski 

 

Nasza studentka – Iwona Kohut zwyciężyła w fi-

nałach slalomu narciarskich Akademickich Mi-

strzostw Polski w Zakopanem. To już drugi medal 

naszej zawodniczki, która wcześniej zdobyła sre-

bro w slalomie gigancie.  

Gratulujemy. 
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